ALUMINIUM
één nieuwe laag polywood protector aan
brengen.

latten op bijvoorbeeld eettafels veroorzaken,
dit is inherent aan het materiaal, lichte
vervorming en doorbuigen is toegestaan.

We adviseren het aluminium frame
van de tafel te behandelen met een
Aluminium&Wicker protector zodat deze een
extra beschermlaag krijgt.
Let op: dek de tafel niet af met een tafelzeil
en bij gebruik van een beschermhoes
dient deze van een ademend materiaal te
zijn. Bovendien mag de hoes niet direct in
aanraking komen met het polywood. Dit is
op te lossen door een voorwerp te plaatsen
tussen het polywood oppervlak en de hoes.

3.

Belangrijke producteigenschappen

Polywood is een composiet materiaal dat
is samengesteld uit diverse kunststoffen en
is door-en-door gekleurd. Oppervlakkige
krasjes kunnen eenvoudig weggeschuurd
worden met een Beach7 schuursponsje of fijn
schuurpapier (let op dat u in de lengterichting
van de nerf schuurt!).
Ter bescherming tegen het ontstaan van
vlekken adviseren wij regelmatig de polywood
beschermer aan te brengen. Het polywood
kan gereinigd worden met de polywood
cleaner uit de Beach7 onderhoudslijn.
Doordat één van de kunststoffen in het
polywood composiet een relatief laag
smeltpunt heeft dient bij het plaatsen van een
glas gevuld met vloeistof (water, wijn, bier
etc) altijd een onderzetter gebruikt te worden.
Door het weerkaatsen van de zon in het glas
kan het glas als een vergrootglas fungeren
waardoor de temperatuur van het oppervlak
van het polywood in korte tijd oploopt en er
brandvlekken kunnen ontstaan. Bij het gebruik
van ‘bol’ glaswerk is een onderzetter vaak
niet voldoende. In dit geval adviseren we het
gebruik van een tafelkleed en/of te zorgen
voor schaduw. Temperatuurswisselingen
kunnen een lichte vervorming van polywood
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BEACH7 CLUB COLLECTION - ALUMINIUM

1.

Algemene
informatie

Onze aluminium tuinmeubelen zijn
voorzien van een sterke hoogwaardige
poedercoating en zijn zodanig behandeld
dat deze geschikt zijn voor buitengebruik.
Aluminium tuinmeubelen zijn sterk en
duurzaam en hebben relatief weinig
onderhoud nodig. Ze zijn licht in gewicht en
daardoor eenvoudig te verplaatsen.
De meubelen dienen gebruikt te worden
waarvoor ze zijn bedoeld en altijd in
combinatie met kussens indien deze bij het
meubel zijn bijgeleverd. Bij plaatsnemen
in een meubel zonder de bijgeleverde
kussens wordt het frame ongelijkmatig belast
waardoor schade kan ontstaan die niet
onder garantie valt.

2.

extra stevig en vormvast zijn. De kussens
zijn gemaakt van high quality spun acrylic
stof met een hoge kleurechtheid, zijn vuilen vochtafstotend en hierdoor geschikt
voor intensief gebruik. De hoezen hebben
dubbel gestikte en gelockte naden, zijn
makkelijk afritsbaar en kunnen met een
fijnwasprogramma worden gewassen op
maximaal 30 graden, niet drogen in de
wasdroger. De kussenvulling is niet geschikt
om te wassen.
We adviseren de hoezen na iedere
wasbeurt te behandelen met een fabric
protector om deze
weer vuil- en
vochtafstotend
te maken.

protector fungeert tevens als UV filter
waardoor de toplaag langer in conditie
blijft. U zult merken dat
na behandeling met
deze beschermer de
meubelen makkelijker te
reinigen zijn en er minder
water op blijft staan. U dient
deze behandeling 1 à 2
keer per jaar te herhalen.
De meubelen reinigen
met een sopje met
zachte zeep en een
spons, en drogen met
een zachte doek.

BEACH7 CLUB COLLECTION - ALUMINIUM/
POLYWOOD

Comfort
kussens

De aluminium loungeset Sky uit de
Garden Deal collectie is uitgevoerd met
polyester kussens. De hoezen van deze
kussens zijn afritsbaar en kunnen met een
fijnwasprogramma worden gewassen op
maximaal 30 graden, niet drogen in de
wasdroger. De kussenvulling is niet geschikt
om te wassen.
De aluminium loungesets Malibu en Orlando
uit de B7 Club collectie zijn uitgevoerd
met ‘high density’ comfort kussens die
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3.

Reinigings- en
onderhoudsadvies

Voordat u de aluminium tuinmeubelen
in gebruik neemt adviseren we deze te
behandelen met een Aluminium&Wicker
protector zodat vuil etc. niet snel zal
hechten en afzetting van kalk uit
regenwater wordt voorkomen. Deze

1.

Algemene
informatie

Polywood is een volkunststof product met
het uiterlijk van hout. Het heeft dezelfde
kenmerken als hout en kan bijvoorbeeld
ook geschuurd worden om krassen te
verwijderen, hiervoor kunt u het Beach7
schuursponsje of fijn schuurpapier gebruiken.

2.

Onderhoudsadvies

Polywood heeft een poreuze structuur en
moet dus goed worden behandeld met
een polywood protector. We adviseren vóór
gebruik het polywood een aantal malen
te behandelen met de protector om het
aanhechten van vuil etc. te voorkomen.
We adviseren u 2 keer per jaar minimaal
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